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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 58. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 28. 3. 2022 
od 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Ing. František 
Weisbauer 

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2022 (informativní zpráva) 
2. Odpisový plán na rok 2022 
3. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
4. Poskytnutí peněžitých darů 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
6. Návrh územního plánu 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
8. Diskuse 

 
Před projednáváním prvního bodu programu byl k jednání pozván host – xxx, který členům rady 
představil projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí k umístění stavby „Biofarmy Pardubice“. Po 
zodpovězení dotazů od členů rady, host opustil jednací místnost. 
 
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2022 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala 
informativní zprávu o čerpání rozpočtu na vědomí. 
 
2. Odpisový plán na rok 2022 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 538 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje odpisový plán na rok 2022 v rozsahu předloženého 
materiálu 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 539 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 7/2022 -  Den dětí 
v městském obvodě Pardubice II v roce 2022 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 540 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 8/2022  -  Organizace 
promenádních koncertů v městském obvodě Pardubice II v roce 2022 dle přílohy k tomuto usnesení. 
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Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Poskytnutí peněžitých darů 
Návrh na usnesení týkající se poskytnutí daru oblastní pobočce SONS přednesl místostarosta, ostatní 
návrhy na usnesení představil starosta. Projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 541 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč oblastní pobočce SONS /IČ 65399447/, 

Bělehradská 384, Pardubice, z rezervy místostarosty v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na 
rok 2022 (přesun z rezervy místostarosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského 
obvodu na rok 2022 rozpočtovým opatřením č. 2) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 542 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč paní xxx z položky dary v rozpočtu 

městského obvodu Pardubice II na rok 2022 
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 543 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Základní škole Pardubice – Polabiny, npor. 

Eliáše 344 /IČ 60159022/, npor. Eliáše 344, Pardubice, z položky dary v rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II na rok 2022 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 544 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč paní Editě Chalupníčkové z položky dary v 

rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2022 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě, hlasováno o návrzích: 
Usnesení č.  
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k umístění stavby „Pardubice, p.č. 1538/1,21,22 
knn“ dle projektové dokumentace PEN Projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic, Pardubice pro 
investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 0 proti 0 zdržel se 5    
Usnesení nebylo přijato. 
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Před hlasováním o projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí k umístění stavby „Biofarmy 
Pardubice“, v návaznosti na představení projektu zástupcem investora, proběhla na jednání diskuse, 
z níž vzešel nový návrh na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 545 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí 
k umístění stavby „Biofarmy Pardubice“ dle projektové dokumentace zpracované společností ADAM 
PRVNÍ s.r.o., architektonický ateliér, Jindřišská 746, Pardubice pro stavebníky xxx, xxx a xxx a nesouhlasí 
se stavbou z následujících důvodů: 

- platný územní plán sice v daném území rekreačních areálů umožňuje umístit „ekopark“, resp. 
„ekofarmu“, avšak navržený záměr počítá se třemi „biofarmami“, přičemž ve všech stavebních 
objektech jednoznačně převažuje funkce bydlení či ubytování, 

- neúměrná dopravní zátěž přístupové komunikace sloužící převážně nemotorové dopravě. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Návrh územního plánu 

Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 546 
Rada městského obvodu Pardubice II se seznámila s návrhem územního plánu Pardubice a má k němu 
následující připomínku:  
Zachovat pás zeleně mezi stávající zástavbou Cihelny a budoucí zástavbou tzv. nové Cihelny v rozsahu 
dle platného územního plánu (tj. doplnit do něj i plochu 158b-Z a část 161-Z) 
Odůvodnění: Jedná se o dlouhodobě stabilizovanou plochu zeleně, kterou považujeme za vhodné 
zachovat ve stejném rozsahu jako v platném územním plánu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě, hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí společnosti CHALUPA MOTORS s.r.o. o prodej 
části pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře cca 94 m2 v k.ú. Pardubice.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 0 proti 2 zdržel se 3    
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti společnosti CHALUPA RENTS s.r.o. 
o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Pardubice.   
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 0 proti 2 zdržel se 3    
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 547 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s. o zřízení budoucího věcného břemene a věcného břemene na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 1621/2, p.p.č. 1619/6, p.p.č. 2676/11, p.p.č. 1616/8, p.p.č. 503/7, p.p.č. 503/6, vše v k.ú. 
Pardubice, za účelem výměny vodovodního řadu v rámci stavby „Zásobní vodovodní řad z AŠ U Josefa 
do AŠ v parku Na Špici Pardubice“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti MARSTEP s.r.o. o  odkoupení 
pozemku označeného jako p.p.č. 4227/5 o výměře 580 m2 v k.ú. Pardubice  
(ve vlastnictví žadatele) a o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4217 o výměře 963 m2 (dle 
geometrického plánu č. 9975-32/2021 p.p.č. 4217/1) v k.ú. Pardubice (ve vlastnictví města). 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 0 proti 1 zdržel se 4    
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 548 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti společnosti Reklamní servis RS, spol. s 
r.o. o poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města za 
období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 a doporučuje postupovat v obdobných případech stejně. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
8. Diskuse 
Starosta informoval o připravované akci v rámci projektu Ukliďme Česko. V průběhu středy 30. 3.  bude 
rozhodnuto, zda se akce, vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí na pátek, uskuteční. 
Dále starosta informoval o přesunutí termínu jednání ZMO z 20. 4. na 11. 5. Jednání RMO ze dne 20. 4. 
bude přesunuto na 25. 4. a jednání plánované na 9. 5. bude přesunuto na 11. 5. 
 
Přílohy k usnesení: 539, 540, 541, 542, 543, 544 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
     místostarosta                               starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 29. 3. 2022 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
 



 

  

                                                                                         

                                                                          Příloha k usnesení RMO č. 539 ze dne 28. 3. 2022 
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Projekt č. 7/2022             Den dětí v městském obvodě Pardubice II v roce 2022 
 

 

Organizátor:  Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II spolu s DDM ALFA 

Cíl: Uspořádat veřejnou akci u příležitosti oslav Dne dětí, pořádaný pod heslem „Ať jsi holka 
nebo kluk, integraci je to fuk“ 

 
Účastnící: Občané městského obvodu – děti s rodiči či prarodiči, děti základních a mateřských škol 
 
Organizace: Odpolední program (15:30 – 18:30) bude uspořádán pro širokou veřejnost, vystoupí 

folková skupina POUTA. Dle zájmu bude program připraven i pro děti ze školních družin 
polabinských základních škol (12:00 – 14:00). 
 

Místo konání: Areál DDM Alfa, Družby 334, Pardubice 
 
Termín: 9. 6. 2022 
 
Zveřejnění: Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 

vyvěšením v mateřských a základních školách v městském obvodě, v Pravobřežním 
zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách městského obvodu 

 
Financování:  Výdaje na organizaci dětského dne hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 

2022 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále. 
 
Rozpočet: 50.000,- Kč 
 
Výdaje:              - dohoda o provedení práce                                             

-  služby /atrakce pro děti, kulturní vystoupení apod./                                                                                                     
-  věcné dary /sladkosti a ostatní odměny/      
-  pronájem a ostatní /pohoštění, materiál, poplatek OSA apod./ 

Úhrady 
výdajů: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb a 

nákupů, případně nákupů v hotovosti. 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 28. 3. 2022 usnesením 
č. 539. 
 
 
 
starosta                                                                     



                                                                                   

                                                                          Příloha k usnesení RMO č. 540 ze dne 28. 3. 2022 
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Projekt č. 8/2022 Organizace promenádních koncertů v městském obvodě 

Pardubice II v roce 2022 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
 
Cíl: Pokračovat v tradici zavedených promenádních koncertů na Pergole v Polabinách 
 
Cílová skupina:  Občané městského obvodu 
 
Organizace: Městský obvod zorganizuje promenádní koncerty různých hudebních žánrů ve 

spolupráci s panem Zdeňkem Vítkem, který bude zajišťovat organizaci v den konání 
koncertů. 

 
Místo konání: Veřejné prostranství Na pergole, ul. Kosmonautů, Pardubice 
 
Termín: Vybrané neděle v termínu od 19. 6. do 11. 9. 2022 /16:00 – 18:00 hodin/ 
 
Zveřejnění: Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 

v Pravobřežním zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách městského obvodu  
 
Financování: Výdaje na organizaci promenádních koncertů hradí městský obvod Pardubice II 

z rozpočtu na rok 2022 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále. 
 
Rozpočet:  75.000,- Kč 
 
Výdaje:  - dohoda o provedení práce                                    

- služby – úhrady koncertů                                             
- poplatky OSA                                                                    
- ostatní /věcné dary, občerstvení apod./       

 
Úhrady: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb, 

uzavřené dohody o provedení práce po ukončení projektu a dle výměru poplatků ve 
smlouvě s OSA         

 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 28. 3. 2022 usnesením 
č. 540.   
 
 
 
starosta    

 
  



                                                                         

                                                                      Příloha k usnesení RMO č. 541 ze dne 28. 3. 2022 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 

a  
 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek/dále jen SONS/, Krakovská 21, 
110 00 Praha 
Oblastní pobočka SONS v Pardubicích, Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Bělehradská 384, 
530 09 Pardubice 
za niž na základě pověření statutárním představitelem, prezidentem Mgr. Lubošem Zajícem jedná  
xxx 
IČ 65399447 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 5.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho 
bankovní účet č.: xxx. 
 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 541 ze dne 
28. 3.2022.  
 
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      xxx 



                                                                      Příloha k usnesení RMO č. 542 ze dne 28. 3. 2022 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
xxx 

nar. xxx 

bytem xxx 

(dále jen „obdarovaná“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném znění, tuto 

 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 

I. 

Dárce poskytne finanční dar ve výši 2.000 Kč. Obdarovaná tento finanční dar přijímá. 

 

II. 

Dárce poskytne obdarované finanční dar uvedený v článku I. v hotovosti nejpozději do 31. 5. 2022. 

 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaná. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném 

projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně 

nevyhovujících podmínek. 

 

Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 542 ze dne  

28. 3. 2022. 

 

 

V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  

 

 

Dárce:                         Obdarovaná: 

 

 

 

-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 

Mgr. Bc. Radek Hejný                                   xxx 



                                                                      Příloha k usnesení RMO č. 543 ze dne 28. 3. 2022   

                                                                       

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 
zastoupená Mgr. Františkem Němcem, ředitelem 
se sídlem npor. Eliáše 344, 530 09 Pardubice 
IČ 60159022 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne finanční dar ve výši 10.000 Kč. Obdarovaný tento finanční dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční dar uvedený v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho bankovní 
účet č.: xxx. 
 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 543 ze dne 
28. 3. 2022. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Mgr. František Němec 



                                                                  

                                                                      Příloha k usnesení RMO č. 544 ze dne 28. 3. 2022 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
Edita Chalupníčková 
nar. xxx 
bytem xxx 
IČ 88160581 
(dále jen „obdarovaná“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne finanční dar ve výši 5.000 Kč. Obdarovaná tento finanční dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční dar uvedený v článku I. této smlouvy obdarované na její bankovní účet č.: 
 xxx. 
 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaná. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 544 ze dne  
28. 3. 2022. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
Dárce:                         Obdarovaná: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Edita Chalupníčková 


